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ELŐTERJESZTÉS 

A Táncsics utca forgalmi rendjéről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Táncsics utca 45 lakójától ez év júniusában aláírásgyűjtéssel kiegészített megkeresést 
kaptunk, melyben kérik a jelenlegi egyirányúsítás megfordítását, forgalomcsillapító eszközök 
kihelyezését, valamint 30 km/h-ra történő sebességkorlátozás bevezetését. 

Jelenleg a Táncsics utca a Szent László utca felől a Tavasz utca felé egyirányú. Ennek 
megfordítása azzal járna, hogy az Öntöde utcáról jobbra kanyarodva a Szent László utca 
zsákutcává válna, mert a Táncsics utcába sem lehetne behajtani, illetve onnan a Szent 
László utcán sem lehet tovább hajtani. A biztonságos megfordulás azonban nem lenne 
biztosított, valamint ezzel az Ady Endre utca forgalma is tovább terhelődne. Fentiek miatt az 
egyirányúsítás megfordítása nem javasolt. 

A forgalomcsillapítás önmagában megoldást jelenthet a forgalom csökkentésére. Javasolt 
három keresztmetszetben sebességcsillapító küszöbök kihelyezése, az utca két végének 
közelében, illetve a középső szakaszon. Virágládák kihelyezése egyirányú utcában nem 
hatékony, mert szembejövő forgalom híján érdemi lassításra nincs rákényszerítve a vezető, 
valamint a burkolat is túl keskeny ehhez a megoldáshoz. 

A 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése elfogadható és indokolt is a 
forgalomcsillapítással együtt. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és álláspontjának 
kialakítására! 

Biatorbágy, 2022. szeptember 09. 
Tarjáni István 
polgármester 
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Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (IX.29.) számú határozata 

 
A Táncsics utca forgalmi rendjéről 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Táncsics utca forgalmi rendjéről szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Nem támogatja a Táncsics utca jelenlegi forgalmi rendjének megváltoztatását az 

egyirányúsítás megfordításával. 
2. Támogatja a Táncsics utcában sebességcsökkentő küszöbök kihelyezését három 

keresztmetszetben: az utca két végén, valamint középtájt az utca adottságait 
figyelembe véve. 

3. Támogatja 30 km/h- s sebességkorlátozás bevezetését a Táncsics utcában. 
4. A fenti forgalomtechnikai beavatkozások költségét a 2022. évi költségvetés II.7. tábla 

3.7. Forgalomtechnika – Forgalomcsillapító eszközök sorának terhére biztosítja 

A 3. számú forgalomcsillapító övezet rajza, jelen határozat melléklete. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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